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 موجز مقترحات المشروعات والبرامج التي ناقشها المجلس التنفيذي
 مقترحات المشروعات/البرامج

الت  البرامج التالية، عد المائة على مقترحات المشروعات/ب عشرة الرابعةوافق المجلس التنفيذي ف  دورته  -1
 مع إطار القدرة على تحمل الديون. تتماشى

 الغربية والوسطىأفريقيا  –ألف 
 ( EB 2015/114/R.8/Rev.1) برنامج تنمية الزراعة األسرية في مناطق مارادي وتاهوا وزيندر :النيجر

ومنحة بما  ،مليون وحدة حقوق سحب خاصة 17.25 همجموع بماعلى قرض وافق المجلس التنفيذي  -2
ومنحة بموجب برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب مليون وحدة حقوق سحب خاصة،  22.25مجموعه 

برنامج تنمية لتمويل  النيجرمليون وحدة حقوق سحب خاصة لجمهورية  5.25الحيازات الصغيرة قدرها 
وقد سعى ممثال سويسرا وفرنسا ف  المجلس للحصول  .الزراعة األسرية ف  مناطق مارادي وتاهوا وزيندر

 يرض  المجلس. بماتنفيذ، وأجاب مدير البرنامج القطري على هذا التساؤل التوضيح حول طرائق  على

 أفريقيا الشرقية والجنوبية –باء 
 برنامج تعزيز الحبوب في كينيا، نافذة سبل العيش الزراعية المقاومة لتغير المناخ: كينيا

(EB 2015/114/R.9) 

مليون وحدة حقوق سحب  52.35على قرض بشروط تيسيرية للغاية بما مجموعه  وافق المجلس التنفيذي -3
مليون وحدة  2بما قيمته برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ومنحة بموجب  ،خاصة

تعزيز الحبوب ف  من خالل منظمة األغذية والزراعة لحكومة كينيا لتمويل برنامج  حقوق سحب خاصة
. وجاءت بعض التعليقات البناءة من ممثل  المملكة ة سبل العيش الزراعية المقاومة لتغير المناخكينيا، نافذ

يطاليا وليبريا ونيجيريا ف  المجلس. وقد  تعليقاته قبل انعقاد  قد أرسل ممثل المملكة المتحدة كانالمتحدة وا 
مساهمة برنامج األغذية لحجم الدقيق الدورة وحظ  باستجابات مالئمة عليها. وتتعلق التساؤالت الرئيسية بال

العالم  ف  هذا البرنامج. وطلبت إيطاليا تحديدا استمرار الصندوق ف  العمل باتساق تام مع برنامج األغذية 
 العالم  ف  المناطق المستهدفة. 

 آسيا والمحيط الهادي -جيم 
 تحسين سبل عيشهابرنامج تمكين المجموعات القبلية الشديدة الهشاشة في أوديشا و : الهند

 (EB 2015/114/R.11) 

لجمهورية  بشروط مختلطة وحدة حقوق سحب خاصةمليون  36.40 بقيمةوافق المجلس التنفيذي على قرض  -4
وف  سياق  .برنامج تمكين المجموعات القبلية الشديدة الهشاشة ف  أوديشا وتحسين سبل عيشهالتمويل  هندال

مما أدى  ،تصميم البرنامج لتحليل مفصل لقضايا التمايز بين الجنسين خضوعمداوالت المجلس، تم إيضاح 
ومن ذلك على  .صورة حصرية على النساءبإلى تعميم هذه القضايا ف  جميع مكوناته مع تركيز بعضها 

أنشطة تخفيف العمل المضن  عليهن وتشكيل مجموعات العون الذات . إضافة إلى ذلك، ومع  ،سبيل المثال
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بمخاطر العمل ف  المناطق المتأثرة بالنزاعات من أوديشا، إال أنه تم اعتبار هذه المخاطر قابلة االعتراف 
لإلدارة نظرا لخبرة الصندوق الطويلة والدروس الت  تعلمها من مشروعاته الت  نفذها ف  أوضاع مشابهة، 

اسمة ف  هذا المشروع هو سواء ف  أوديشا نفسها أو ف  أماكن أخرى. وساد االتفاق بأن أحد العناصر الح
نهج التخطيط من القاعدة إلى القمة، مع اتخاذ المجتمعات القبلية للقرارات الخاصة بتنفيذ المشروع على 

بما ف  ذلك تلك  ،مستوى القرى. وتم إيضاح أن المشروع سيسعى إلى التداخل مع البرامج الحكومية األخرى
من شأن النهج المتبع للتمكين االجتماع  واتحاد  ذلك، فإن إضافة إلىالت  تركز على توليد فرص العمالة. 

إمدادات ومن ضمنها  ،سهم مع مرور الوقت ف  االستدامة بعد المشروعيمجموعات العون الذات  أن 
إيالء االهتمام مع إضافة إلى ذلك، ستتم مناظرة نهج إصدار صكوك ملكية األراض  المدخالت والتسويق. 

وتجربة اإلدارة  ،والترويج لزراعة محاصيل البستنة ،تحسين إدارة أراض  المنحدراتلك بوذ ،لالستدامة البيئية
ثير تساؤل أخير حول أثر سياسة الحكومة الهندية الجديدة بشأن فرض الجماعية ألراض  الغابات. وأ  

مدى  ضرائب على المشروعات الت  تمولها المؤسسات المالية الدولية. وستتم دراسة هذه القضية علىال
 األسابيع القادمة. 

 (EB 2015/114/R.12/Rev.1) مشروع األعمال الزراعية في الواليات الشرقيةميانمار: 

ومنحة  تيسيرية للغايةبشروط  وحدة حقوق سحب خاصةمليون  20بقيمة وافق المجلس التنفيذي على قرض  -5
مشروع األعمال الزراعية ف  لتمويل  لجمهورية اتحاد ميانمار مليون وحدة حقوق سحب خاصة 2.2بقيمة 

برنامج مع وف  سياق مداوالت المجلس، تم توفير إيضاحات تتعلق بروابط المشروع  .الواليات الشرقية
الفرص االستراتيجية القطرية، والتخفيف من المخاطر االجتماعية والسياسية، ووضع التمويل المشترك، 

ر مع الشركاء. وقبيل انعقاد الدورة، تم توفير استجابات واستراتيجية الشمول والتمايز بين الجنسين، والحوا
مكتوبة تتعلق بالتساؤالت الت  أثارها العديد من ممثل  الدول األعضاء ف  المجلس حول المظاهر التقنية 

 للمشروع. 

 ( (EB 2015/114/R.13والتحويالت المشاريع الريفيةمشروع  -نيبال: سامريدهي 

وحدة حقوق سحب خاصة، ومنحة بموجب إطار مليون  15.50بقيمة رض وافق المجلس التنفيذي على ق -6
سامريده  لتمويل  لجمهورية نيبال مليون وحدة حقوق سحب خاصة 22.55القدرة على تحمل الديون بقيمة 

وعند الموافقة على هذا المشروع، علق بعض ممثل  الدول  المشاريع الريفية والتحويالت. مشروع -
األعضاء على أهمية اتساق التنمية مع التحويالت بغية تعزيز دخول أسر المهاجرين وغير المهاجرين. كما 

( 2( مستوى المشاورات مع الحكومة والشركاء اإلنمائيين؛ )2حول ما يل : ) إيضاحات طلب الممثلون أيضا
( والتركيز على تنمية 2) ؛بد من بنائه مع المشروعات األخرى لتجنب التكرار واإلسهاب االتساق الذي ال

األعمال عوضا عن بناء المشروعات الصغيرة. ووفر مدير البرنامج القطري إيضاحاته مكتوبة، وخالل 
ميع المشاورات بصورة كاملة مع كل من الحكومة والشركاء اإلنمائيين ف  ج إجراءالدورة، مؤكدا على 

المراحل المختلفة خالل التصميم، وأن التصميم يستند إلى تحليل لتدخالت الجهات المانحة المختلفة ف  
 الذيشمول  النهج المشروع  توضيحوتم تنمية المشروعات والتحويالت بهدف تعظيم فوائد االستثمار. 

بفرص الوصول إلى التمويل  وتزويدها حنكتهاوبناء  ،يستهدف األسر الت  ال تمتلك أي خبرة ف  األعمال
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واستخدام الخبرة المكتسبة  ،ف  أعمال أكبر بعدئذ على البدء بالمشروعات الت  يمكن تجميعها ومساعدتها
 لتحديد التغييرات السياساتية الضرورية وضمان تعميم هذا النهج. خالل هذه العملية 

 ( (EB 2015/114/R.13/Rev.1مبادرة التحول االقتصادي في جيلجيت بالتستانباكستان: 

بشروط تيسيرية للغاية  وحدة حقوق سحب خاصةمليون  53.55بقيمة وافق المجلس التنفيذي على قرض  -7
 وتم توفير إيضاحات .مبادرة التحول االقتصادي ف  جيلجيت بالتستانلتمويل  باكستان اإلسالميةلجمهورية 

حافظة بملكية هذا المشروع خالل مرحلة إحساس الحكومة الفدرالية والحكومة على مستوى الم بشأن
شراك القطاع الخاص ،وكيفية التطرق لقضايا التمايز بين الجنسين ،التصميم وبناء  ،والبيئة ،والتسيير ،وا 

 قدرات الحكومة المحلية. 

 

 

 


